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ששה דברי נאמרו בעמי
האר :אי מוסרי לה עדות,
ואי מקבלי ממנו עדות...
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ואי קשיא לך הא דאמרינן התם כמאן
מקבלינן סהדותא האידנא מעם הארץ כמאן
כר' יוסי ההוא עם הארץ דהתם לאו כעם
הארץ דהכא הוא דאילו התם ליתיה במקרא
ובמשנה אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה כגון
דלא חשיד אשבועתא ואגזלנותא.
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דתניא ,אמר רבי יוסי :מפני מה הכל נאמני על טהרת יי ושמ
כל ימות השנה  כדי שלא יהא כל אחד ואחד הול ובונה במה
לעצמו ,ושור פרה אדומה לעצמו .אמר רב פפא :כמא
מקבלינ האידנא סהדותא מע האר ,כמא  כרבי יוסי.
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וקשיא ל אי חשיד אפי' חכ נמי ,ועוד מדקאמרינ הכא כמא כרבי יוסי
דחייש לאיבה ש"מ פליגי רבנ עליה .ואיכא למימר אע"ג דאמרינ כרבי יוסי
לא פליגי רבנ עליה ,דלא אשכח מא דפליג אמתני' דקתני נאמני על טהרת
יי ושמ ולא אשכח תנא דפריש בה טעמא אחרינא ,והא דאמר רב פפא
כמא מקבלינ סהדותא מינייהו ,לאו משו דשמעינ תנא דאמר לא מקבלינ
אלא משו דבסת לא פקיעי ולא דייקי ]ולית ל לקבולי מינייהו אלא[
משו איבה מקבלינ מינייהו כרבי יוסי וה"ה לרבנ ,וכיוצא בזה בתלמוד
הרבה ,וע האר דהת ליתיה לא במקרא ולא במשנה ולא בדר $אר
ומסתמא קאמר דחשיד ,ובוודאי דהכי דייקא מילתא דהכא בסת ע האר
דאיתיה בדר $אר והת כולה שמעתא בע האר דליתיה אפילו בדר $אר.
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ולא ידענא מה היה קשה לו לרב אלפס מההוא דחגיגה דקאמר כמא
מקבלינ סהדותא מע האר דאדרבה מהת מוכח שפסול לעדות
כדאמר הכא דאי מקבלי ממנו עדות אלא שצריכי אנו להכשיר
ולקבל מה עדות שא היינו מרחקי אות ביותר היו עושי דת
לעצמ וממני לה דייני מתוכ .כדאמר רבי יוסי הת )חגיגה
ש( מפני מה אמרו הכל נאמני על טהרת יי ושמ כל השנה כולה
כדי שלא יהא כל אחד ואחד הול ובונה במה לעצמו ושור פרה
אדומה לעצמו .ואהא קאמר רב פפא כמא מקבלי סהדותא האידנא
מע"ה כרבי יוסי .משמע אע"פ שמ הדי לא היה לנו לקבל עדות
מע"ה צריכי למיחש למאי דחייש רבי יוסי .ואי מיירי הת בע
האר שאי בו שו פסול כמו שכתב רב אלפס ז"ל למה יהא פסול
לעדות .אלא ודאי פסול הוא וצריכי להכשירו משו דרבי יוסי.
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אבל רש"י ז"ל פירשה שם בפ' חומר בקדש דהא דהכא פליגי
אדר' יוסי ותרוייהו מיירי בעם הארץ דליתיה בתורה אבל דרך
ארץ ומצות מיהא איכא וכל כי האי גונא דכשר לעדות אלא
דסבירא להו לרבנן לכתחלה לא מקבלין והאידנא דמקבלינן
סמכינן אדר' יוסי וזה נראה נכון יותר.
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ומפשט דברי הרא"ש משמע דע האר דליתיה
בתורה ובדר $אר א %על פי שהוא פסול מקבלינ
סהדותיה מדרבי יוסי .וזה הפ $סברת הרמב" .ולפי
זה יש לתמוה על רבינו שתפס סברת הרמב" והניח
סברת הרא"ש ולא עוד אלא שלא הזכיר סברת אביו
כלל .ולכ $אני אומר דסבירא ליה לרבינו שהרא"ש
פוסק דלא כרבי יוסי ורב פפא דאמר כמא מקבלי
וכו' לא לפסוק הלכה כרבי יוסי נתכוו ולא ללמדנו
שבימי הה היו מקבלי עדות מע האר אלא לא
היו מקבלי ולא בא אלא לומר שצרי $להתיישב בדבר
והכי קאמר לרבי יוסי יש לחוש לעדי עמי האר
ולהכשיר אבל אנ לא קיימא ל הכי אלא כברייתא
דפסחי דאי מוסרי לה עדות וכו' וסת ע האר
ליתיה בתורה ובדר $אר.

